Slovo starosty
Milí spoluobčané,
je jaro, letos poněkud pozdní Velikonoce a asi se nám povětšinou honí hlavou rozvernější myšlenky,
nicméně se pokusím zaujmout Vaši pozornost tak trochu státotvornými tématy:
- Rozpočet
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011. Tato věta může vypadat jako patetický
výkřik velkého vítězství, ale střízlivě vzato schválení obecního rozpočtu opravdu představuje jednu
ze základních pravomocí zastupitelstva, jejíhož naplňování se zastupitelé každoročně zúčastňují.
Prakticky vždy přitom jde o to, vyrovnat se s potřebami výdajů, jež o mnoho převyšují příjmy. A
právě volba, které výdaje snížit nebo zvýšit vyžaduje často dlouhé jednání. Rozpočet naší obce na
rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 4 422 000,- Kč. Mnohé z vás asi
napadne, jak se k této částce dojde a tak jen na vysvětlenou. Nejvýznamnějším zdrojem financování
obcí jsou výnosy z daní, tedy část z daní, například DPH, které vybere stát a podle zákona o
rozpočtovém určení daní je přerozdělí obcím a městům. Jde o tzv. sdílené daně. Na rozdíl od toho
jsou daně z nemovitostí stoprocentním příjmem obce a obec jejich výši může částečně ovlivnit
stanovením místního koeficientu. Kromě toho obec získává prostředky nedaňového charakteru jako
např. nájmy, dotace ze státního rozpočtu, příjmy z vlastního hospodaření a podobně. Prakticky
žádnou část uvedených příjmů nelze předem určit a tak se při sestavování rozpočtu vychází ze
zkušeností minulého roku. Peníze přitom obec nezíská jednorázově, ale postupně během roku jak
probíhá výběr jednotlivých daní. Na to, kolik peněz do rozpočtu z daní získá, má tedy obec
relativně malý vliv. Zato na výdajové stránce může plně uplatnit svoji svobodu a se získanými
prostředky nakládat dle svého uvážení. Tato svoboda ale má při bližším pohledu spíš podobu
pevného krunýře, neboť výčet toho, co obec musí obligatorně z rozpočtu hradit je tak velký, že na
volné použití mnoho nezbývá.
Konkrétní údaje o rozpočtu a hospodaření obce můžete získat na obecním úřadě a samozřejmě tak,
že přijdete na zasedání zastupitelstva, kde se věci financování probírají.
- Škola, školka
Dvě tak blízké si instituce a jak rozdílnými problémy procházejí. Vždy, když řešíme nějaké
záležitosti kolem školy a školky, připomínám si parafrázi jednoho výroku J. A. Komenského:
„ šťastný národ, který má hojnost dobrých škol“ – šťastná obec, která má dobrou školu a školku.
Takto šťasten si pak připomínám, že škola byla vždy historickou součástí obce a že školka nyní
funguje na maximum své kapacity, tj. 25 dětí. Zájem o umístění dětí do školky je ale mnohem
větší. Řešíme problém, zda pro příjem do školky vyhradit určitá omezující kritéria, nebo zvětšit
kapacitu školky. První cesta je samozřejmě jednodušší, ale budeme se snažit jít spíše cestou zvětšení
kapacity školky, neboť to cítíme jako důležitou službu pro občany a navíc si tak připravujeme
dorost pro základní školu, kde bohužel je problém právě opačný a sice kritický nedostatek žáků.
Situace je to opravdu vážná, neboť z dnešních 16 žáků poklesne tento počet v příštím školním roce
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nejspíš na 14. Velmi nás mrzí, že z 10 žáků MŠ, kteří po prázdninách nastupují do 1. třídy se do naší
školy zapsali pouze 4 žáci. Ostatní se rozhodli pro jinou školu. Samozřejmě volba školy je
svébytným rozhodnutím rodičů, ale mrzí nás, že přestože je mezi našimi občany podpora existence
školy veliká, mnozí rodiče pak při
rozhodování dávají přednost jiným kritériím. Bez žáků však žádnou školu provozovat nelze. Malý
počet žáků ve škole má významné důsledky také v tom směru, že peníze poskytované krajem na
mzdy učitelů jsou závislé právě na počtu žáků a již pro letošní rok chybí na nárokovou složku platů
učitelů 124 000,- Kč. To je možné řešit buď snížením platu učitelů, což má samozřejmě své hranice,
nebo použít rozpočtových prostředků obce – kdyby nějaké byly. Při našich možnostech jde tedy o
navýsost politické rozhodnutí, zda peníze investovat do řekněme zvelebování obce či vzdělávání
našich dětí. Určitě je to téma pro širokou diskusi v naší obci a bylo by dobře, aby v této věci vznikl
širší konsensus.
Za celé zastupitelstvo i zaměstnance obecního úřadu přeji všem spoluobčanům příjemné prožití
velikonočních svátků a vůbec hezké jaro.
Ing. Jan Čermák, starosta obce

Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení z 1. veřejného zasedání konaného dne 3.2.2011
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Návrh plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav.
3. Členy finanční komise.
4. Rozpočet školy na rok 2010.
5. Záměr podat projekt „Studie využití objektu Nadace“.
6. Prohlášení „Nadace“ za kulturní památku místního významu.
7. Inventarizaci majetku k 31.12.2010.
8. Záměr prodeje pozemků 1495/18, 1495/19, 1495/20.
9. Pronájem místnosti p. Chalupecké.
Usnesení z 2. veřejného zasedání konaného dne 21.3.2011
Zastupitelstvo po projednání schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Příspěvek knihovně v Mladé Boleslavi.
3. Příspěvek běhu Kokořínským údolím.
4. Rozpočet obce na rok 2011.
5. Počet zaměstnanců obecního úřadu.
6. Vyřazení techniky.
7. Odměny pro členy zastupitelstva.
8. Složení inventarizační komise.
9. Parkování autobusu v obci.
10. Inventarizaci majetku ZŠ a MŠ.
11. Žádost o příspěvek na vakcínu pro p. Fouska a p. Blümelovou
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010.
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MASOPUST 2011

POSEZENÍ PRO SENIORY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBUŽELY
CH O V A T E L S K Á V Ý S T A V A
Členové chovatelského kroužku, který již delší dobu úspěšně pracuje při škole, se rozhodli seznámit
veřejnost se svou činností. Proto pod vedením své učitelky p. Zárybnické uspořádali ve dnech 25. a
26. března ve školní tělocvičně výstavu svých mazlíčků – nejhlučnějšími exempláři byli zástupci
opeřenců andulky a korely, škoda jen, že někteří zpěváčci byli novým prostředím dost vystresováni,
takže jsme mohli obdivovat jen krásu jejich tělíček. Kontrastem byli představitelé říše vodní – v
akváriu několikero druhů nenáročných rybiček, určených pro začínající akvaristy. Nejpočetněji co
do druhů byli zastoupeni srstnatí mazlíčci – králíci, morčata, bílé laboratorní myši, ba i osmák a
potkan. Každý z návštěvníků si mohl vystavované exempláře nejen prohlížet, ale i některé z nich
zakoupit. Proto byla prodejní nabídka obohacena také o některé chovatelské potřeby a první jarní
kytičky. Věříme, že každý si mohl z pestré nabídky vybrat, co chtěl, aby mohl potěšit sebe či své
blízké. Děkujeme všem, kdo jste přišli a zaplacením dobrovolného vstupného tak přispěli na činnost
našeho chovatelského kroužku.

C O S E D Ě J E VE Š K O L E
1. Ve středu 26. ledna se konal zápis budoucích prvňáčků do školy – v doprovodu rodičů přišlo
sedm dětí (ze školky vzorně připravených), některé trochu rozpačitě, jiné bez váhání plnily hbitě
požadované úkoly. Zápisu předcházelo pár společných vyučovacích hodin předškoláků se školáky,
aby se ti malí trochu ve škole mohli porozhlédnout a nebyli zbytečně svíráni obavami z neznáma.
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Děkuji dívkám z II. třídy, které při zápisu asistovaly a pomáhaly s organizací. Ve škole se už těšíme
na nové spolužáky! Jen mě trochu mrzí, že ne všichni rodiče, kteří využívají zdejší školku, umožní
svým dětem mezi stejnými vrstevníky pokračovat po prázdninách v základní škole.
2. Od 21. února jezdíme pravidelně po deset pondělků na Mělník do bazénu, kde se už od
předškoláků můžou děti nejprve seznamovat s vodou, ti pokročilejší pak zdokonalovat v plaveckém
umění. A po pár lekcích jsou pokroky už viditelné. Učitelky plavání letos děti chválí, jak jsou
šikovné. Škoda jen, že několika dětem zdravotní stav či finanční situace rodiny neumožní zúčastnit
se plaveckého výcviku.
3. O chovatelské výstavě 25. - 26. března je samostatný článek. Děkuji všem spolupracujícím
dětem, pracovníkům školy i sponzorům za zdar celé akce.
4. V neděli 27. března byl z Nebužel vypraven autobus na Seniorské kulturní odpoledne do
Vysoké Libně. Tam program tradičně začíná vystoupením školáků ze zúčastněných obcí, pak k tanci
a poslechu vyhrává dobrá dechovka. Naši žáci byli letos připravováni všichni, do Libně však přijelo
jen devět z nich. Přesto předvedli vynikající výkon, za písničky i recitaci je publikum odměnilo
potleskem, pořadatel občerstvením, následný den ve škole dostali písemnou pochvalu, neboť vzorně
naši školu reprezentovali. Za to děkuji jak dětem, tak i p. Chodilové, která děti bezvadně připravila,
ale i vedení obce za zajištění dopravy.
5. Grantem z EU získala škola příspěvek na modernizaci výuky. Proto v 1. etapě během dubna
pořizujeme do učebny starších žáků interaktivní tabuli, osm nových počítačových stanovišť a
příslušné učební materiály. Jakmile se trochu zacvičíme v práci s těmito novinkami, chtěli bychom
uspořádat Den otevřených dveří, aby veřejnost měla možnost podívat se, zda se nám modernizace
daří.
Děkuji všem příznivcům naší školy za jejich podporu a přeji nám všem krásné jaro.
Eva Studničková, ředitelka školy

BYLI JSME GRATULOVAT
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBUŽELY
CO JSME ZAŽILI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
- Ve čtvrtek 6. ledna děti průvodem Tří králů popřáli hodně štěstí v novém roce.

- V polovině února jsme ve školce připravili projekt „ SNĚHULÁKOVÝ DEN “.
Děti se převlékly do masek sněhuláků a než přišly do třídy, tak si společně vyzdobily
prostory šatny vlastnoručně vyrobenými sněhuláky. Ve třídě na všechny děti čekal
program plný soutěží a písniček. Zatancovaly si taneček „ Dva mrazíci “ a zahrály hru
„ Na mrazíky “. Za odměnu dostaly sněhové medaile a různé sladkosti. Děti byly ze dne
velice nadšené a odpoledne rodičům vyprávěly, co všechno zažily.

- Od 21. února začaly přihlášené děti jezdit na předplavecký výcvik. Formou hry se naučí
nebát se vody, splývat, potápět i získat základy plavání.
- V pátek 4. března jsme si zasoutěžili a zatancovali na maškarním karnevale ve školce.

- Ve středu 16. března starší děti navštívily divadelní představení Jak se zbavit čerta v KD Mělník.
- Ve středu 30. března proběhl zápis nových dětí pro školní rok 2011/2012. (k zápisu se dostavilo
14 dětí). V těchto dnech si již užíváme první jarní dny a přejeme všem krásné velikonoční svátky.
Ivana Binderová, učitelka MŠ
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Podle Plánu práce na rok 2011 byla svolána na pátek 26. března 2011 v 18:00 hodin Výroční
členská schůze, aby provedla zhodnocení činnosti za uplynulé období.
Schůze se zúčastnilo šestnáct členů, když dva byli řádně omluveni. Ze dvanácti pozvaných hostů se
zúčastnili tři. Starosta obce Nebužely pan ing. Čermák, vdova po dlouholetém členovi paní I.
Růžičková a pan J. Pirťák.
V obou hlavních referátech se předseda sdružení pan Zb. Goldberger zabýval hlavně organizačně
pracovní náplní členů spočívající v provádění úklidových prací na nebuželsko-kaninských
komunikacích, úpravách nebuželské střelnice a jejího okolí, společenských akcích a brigádách na
budování a opravách mysliveckých zařízení. Ve druhém referátu pak myslivecký hospodář pan ing.
Ivan Carda zhodnotil kromě loveckého úsilí a úspěšnosti členů i jejich péči o zvěř a to nejen v
zimním období, ale i v ostatních měsících roku spočívající v opravách krmných zařízení, zakládání
solisk a budování napajedel. Toto úsilí členů sdružení bylo vyčísleno celkovou 1051 hodinou
brigádnické činnosti.
V diskusním okénku se objevila doporučení na uplatnění možnosti získání finančních prostředků na
provoz myslivosti v rámci grantu, provedení osázení ploch vzniklých po těžbě v nebuželských
lesích, vyčištění vodní nádrže nad střelnicí a sledování případného zakládání černých skládek.
Velice nás potěšilo ocenění pana starosty, v jak kamarádském duchu a přátelském prostředí Výroční
členská schůze probíhala.
Po seznámení s Návrhem na Usnesení bylo toto jednohlasně schváleno. Předseda sdružení pozval
všechny přítomné k občerstvení, dalšímu kamarádskému posezení a Výroční členskou schůzi roku
2011 ukončil.
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Myslivci opět uklízeli
Jako každoročně členové Mysliveckého sdružení Nebužely ve spolupráci s obecním úřadem
provedli jarní úklid odpadků v lokalitě kaninská cesta a cesta na Kroužek. Opět sebrali několik
valníků odpadu, který obecní úřad odvezl na mšenskou skládku.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se každoročně starají o to, abychom na jaře a na podzim
měli co uklízet.

Sběr nebezpečného odpadu
Od 1. dubna 2011 přestává fungovat obecní dvůr jako sběrný dvůr.
Nebudeme ukládat ani komunální odpad do kontejneru. Sběr nebezpečného odpadu bude jako
každý rok 2 x ročně a bude vždy včas vyhlášen.
K tomuto opatření jsme nuceni přistoupit z důvodu neukázněnosti některých občanů.

Svoz komunálního odpadu
Od 1. května 2011 přecházíme na letní svoz komunálního odpadu, to znamená, že popelnice budou
vyváženy jednou za 14 dní.
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A NAKONEC NĚCO DOBRÉHO...

Řezy KARAMELKA
TĚSTO: 200 g polohr. mouky, 4 vejce, 150 g mouč.cukru,
4 lžíce horké vody
NA POVRCH:
1 marmeláda, 1,5 baličku piškotů, rum+voda
(cca 1dcl v poměru 1:1), čokoladová poleva
KRÉM: 1 Salko, 1 tvaroh a kostka masla
Nejlépe den předem si vyrobíme karamel. Celou neotevřenou konzervu slaz.kond.mléka dáme do
vody a cca 2 hoďky vaříme (vodu doléváme, aby byla plechovka stále při varu pod vodou), v téže
vodě pak necháme vychládnout. Vychladlé otevřeme a vyšleháme s máslem a tvarohem.
Těsto:
Žloutky ušleháme s cukrem a přidáváme po lžících vodu. Pak vmícháme mouku, nakonec sníh z
bílků. Vše opa trně promícháme a rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech a upečeme.
Vychladlý korpus potřeme silněji marmeládou, poklademe piškoty, které jsme namočili ve vodě s
rumem (1:1). Pak potřeme karamelovým krémem a polijeme čokoládovou polevou. Pokud chcete
mít povch dvoubarevný, tak ještě vidličkou děláme vlny až do krému, aby se to propojilo.
Dáme ztuhnout do lednice.

Osvěžující KINDER mléčný řez
TĚSTO: 6 vajec, 8 lžic cukru, 3-4 lžice kakaa, 2 lžice oleje, 10 lžic polohrubé mouky, 1 lžička
prášku do pečiva
KRÉM: 2 tvarohy, 1 vanikový cukr, 1 zakysaná smetana, 4 lžice medu.
Žloutky ušleháme s cukrem, přidáme ostatní suroviny a sníh z bílků, nalijeme na plech na pečící
papír potřený olejem a upečeme. Vychladlé rozdělíme na polovinu, spodní díl namažeme krémem,
naneseme druhý plát a zlehka přitlačíme, můžeme třeba polít čokoládou.

Ředkvičkový salát
2 svazky ředkviček (cca 20 kusů), 6 natvrdo uvařených vajec, majonéza (nejlépe Hellmans),
pažitka, sůl, pepř
Ředkvičky nakrájíme na tenká kolečka, vajíčka na kostičky, pažitku nasekáme. Vše spojíme
majonézou a dochutíme solí a pepřem.
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Obec Nebužely
zve všechny děti a rodiče
na SLET ČARODĚJNIC,
který se koná v sobotu 30.4.2011.
Sraz všech účastníků je v 19.00 hod u sokolovny.
Následuje průvod, soutěže, opékání špekáčků a
čarodějnická stezka odvahy.

Redakce
Ing. Jan Čermák, Mgr. Eva Studničková, Ivana Binderová, Lenka Kloučková, Jan Klouček
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na email o.nebuzely@tiscali.cz , faxem
na číslo 315 694 028 nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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